
                                                                                                                                        
 

 

 

    

    „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Spomínaš si, že sú to slová, ktorými sa Ježiš obracia na Otca v

záhrade? Ony dávajú zmysel Ježišovmu utrpeniu, po ktorom prišlo 
zmŕtvychvstanie. Svojím silným obsahom vyjadrujú všetku drámu, ktorá sa 
odohrávala v Ježišovom vnútri. Bola to vnút
vzpieraním sa jeho ľudskej prirodzenosti zoči
Ježiš nečakal až na tento deň, aby sa jeho vôľa zhodovala s
život. Takéto Kristovo správanie má byť aj postojom každého k
vo svojom živote opakovane hovoriť: 

Možno si sa doteraz nad tým nezamyslel
Možno si význam tejto vety zúžil na odovzdanosť, ktorá sa vyslovuje, keď sa už 
nedá robiť nič inšie. Lenže jej pravé vysvetlenie je iné. Počúvaj teda!

V živote máš možnosť zvoliť si dve c
slobodne rozhodnúť konať Božiu vôľu. Budeš mať tak dvojakú skúsenosť: tá prvá 
ťa veľmi rýchlo sklame, keďže chceš vyliezť na končiar života len pomocou 
vlastného ohraničeného rozumu, vlastnými prostriedkami, s
predstavami a len vlastnými
zhone, ostáva znechutený, ťaží ho prázdnota a
i beznádej. Preto sa taký život stane plytký, aj
vnútro človeka ostáva neuspokojené. Priznaj si,
smrť, ktorá to ukončí, nespôsobí nijaký rozruch. Azda sem
potom neúprosné a úplné zabudnutie.

Tá druhá skúsenosť nastane, keď budeš vravieť s
vôľa nech sa stane!“  Všimni si, že Boh je ako slnko, z
lúčov. Tie láskajú každého človeka a
i každý človek dobrej vôle je povolaný kráčať k
rozdielneho a odlišného od ostatných
Božiu vôľu. 
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„Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
Spomínaš si, že sú to slová, ktorými sa Ježiš obracia na Otca v

záhrade? Ony dávajú zmysel Ježišovmu utrpeniu, po ktorom prišlo 
zmŕtvychvstanie. Svojím silným obsahom vyjadrujú všetku drámu, ktorá sa 

Ježišovom vnútri. Bola to vnútorná trýzeň vyvolaná hlbokým 
vzpieraním sa jeho ľudskej prirodzenosti zoči-voči smrti, ktorú si prial Otec. No 
Ježiš nečakal až na tento deň, aby sa jeho vôľa zhodovala s Božou. On to robil celý 
život. Takéto Kristovo správanie má byť aj postojom každého k
vo svojom živote opakovane hovoriť: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

Možno si sa doteraz nad tým nezamyslel, hoci si pokrstený a
Možno si význam tejto vety zúžil na odovzdanosť, ktorá sa vyslovuje, keď sa už 

á robiť nič inšie. Lenže jej pravé vysvetlenie je iné. Počúvaj teda!
živote máš možnosť zvoliť si dve cesty: konať podľa vlastnej vôle

slobodne rozhodnúť konať Božiu vôľu. Budeš mať tak dvojakú skúsenosť: tá prvá 
ťa veľmi rýchlo sklame, keďže chceš vyliezť na končiar života len pomocou 
vlastného ohraničeného rozumu, vlastnými prostriedkami, s

len vlastnými silami. Preto skôr či neskôr človek začne žiť v
zhone, ostáva znechutený, ťaží ho prázdnota a jednotvárnosť, ba niekedy 

o sa taký život stane plytký, aj keď ho chceš mať pestrý, lebo 
ostáva neuspokojené. Priznaj si, že to nemôžeš poprieť. A

smrť, ktorá to ukončí, nespôsobí nijaký rozruch. Azda sem-tam nejaká slza, no 
úplné zabudnutie. 

Tá druhá skúsenosť nastane, keď budeš vravieť s Ježišom: „Nie moja, ale tvoja 

Všimni si, že Boh je ako slnko, z ktorého vychádza mnoho 
lúčov. Tie láskajú každého človeka a zviditeľňujú mu Božiu vôľu. Kresťan,

každý človek dobrej vôle je povolaný kráčať k tomuto Slnku vo svetle svojho lúča, 
odlišného od ostatných. Plní tým nádhernú a jemu osobitne určenú 
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„Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 
Spomínaš si, že sú to slová, ktorými sa Ježiš obracia na Otca v Getsemanskej 

záhrade? Ony dávajú zmysel Ježišovmu utrpeniu, po ktorom prišlo 
zmŕtvychvstanie. Svojím silným obsahom vyjadrujú všetku drámu, ktorá sa 

orná trýzeň vyvolaná hlbokým 
voči smrti, ktorú si prial Otec. No 

Božou. On to robil celý 
život. Takéto Kristovo správanie má byť aj postojom každého kresťana. Aj ty máš 

„Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ 

, hoci si pokrstený a si synom Cirkvi. 
Možno si význam tejto vety zúžil na odovzdanosť, ktorá sa vyslovuje, keď sa už 

á robiť nič inšie. Lenže jej pravé vysvetlenie je iné. Počúvaj teda! 
esty: konať podľa vlastnej vôle alebo sa 

slobodne rozhodnúť konať Božiu vôľu. Budeš mať tak dvojakú skúsenosť: tá prvá 
ťa veľmi rýchlo sklame, keďže chceš vyliezť na končiar života len pomocou 
vlastného ohraničeného rozumu, vlastnými prostriedkami, s biednymi 

silami. Preto skôr či neskôr človek začne žiť v trvalom 
jednotvárnosť, ba niekedy 

chceš mať pestrý, lebo  
že to nemôžeš poprieť. A preto ani 

tam nejaká slza, no 

„Nie moja, ale tvoja 

ktorého vychádza mnoho 
zviditeľňujú mu Božiu vôľu. Kresťan, ale 

vo svetle svojho lúča, 
jemu osobitne určenú 
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Keď i ty budeš takto konať, zistíš, že si 
účastníkom božského dobrodružstva, 
o akom sa ti ani nesnívalo. Budeš pritom 
zároveň hercom i divákom v čomsi 
vznešenom, čo Boh koná v tebe a cez teba 
v ľudstve. Všetko, čo sa ti stane, či to 
budú bolesti alebo radosti, šťastie či 
nešťastie, všetky udalosti, nielen 
významné (uznania, bohatstvo, nehody, 
smrť blízkych), ale i všedné (každodenná 
práca v domácnosti, vo firme, v škole), 
teda naozaj všetko nadobudne nový 
význam, lebo sa ti to dáva z Božích rúk 
a Boh je Láska. Čokoľvek chce alebo 
dopustí, je to pre tvoje dobro. Ak si to 
doteraz vnímal len silou viery, odteraz 
očami duše uvidíš zlatú niť, ktorá spája 
všetky udalosti a záležitosti a vytvára 
z nich nádhernú výšivku: je to Boží 
zámer s tebou. 

Predpokladám, že ťa takéto videnie 
skutočnosti priťahuje. Veď sa iste 
úprimne snažíš dať svojmu životu hlbší 
zmysel. Počúvaj teda! Najskôr ti poviem, 
kedy máš plniť Božiu vôľu. Ale predtým 
trochu uvažuj: minulosť prešla a nevieš 
ju prinavrátiť. Neostáva ti iné ako 
odovzdať ju Božiemu milosrdenstvu. 
Budúcnosť ešte nenastala. Budeš ju 
prežívať, keď príde. V rukách máš jedine 
prítomný okamih. Jedine v ňom budeš 
plniť slová: „Nie moja, ale tvoja vôľa nech 

sa stane!“  
Keď cestuješ – a život je tiež cestou - 

ostávaš spokojne sedieť na svojom 

sedadle. Nenapadne ti chodiť hore-dole po 
vagóne. Tak by to robil ten, kto by chcel 
žiť svoj život  snívajúc o budúcnosti, ktorá 
ešte nie je alebo predstavujúc si minulosť, 
ktorá sa už nikdy nevráti. Skutočnosť je 
však iná: čas plynie sám od seba. Svoj 
pozemský život zavŕšime úspešne len 
vtedy, keď budeme stáť pevne 
v prítomnosti. Nato sa opýtaš: lenže ako 
rozpoznám, čo je Božia vôľa a čo moja? 

V prítomnosti nie je ťažké spoznať, aká 
je Božia vôľa. Započúvaj sa do svojho 
vnútra: počuť tam určitý jemný hlas, hoci 
ho azda často prehlušuješ, takže sa skoro 
nedá ani vnímať. Práve ten dobre počúvaj, 
to je Boží hlas. Ten ti hovorí, že je čas učiť 
sa, čas prejaviť lásku niekomu, kto to 
práve potrebuje, čas pracovať, čas 
premôcť nejaké pokušenie či splniť si 
niektorú svoju kresťanskú alebo 
občiansku povinnosť. Ten hlas ťa vyzýva 
aj počúvnuť niekoho, kto v tebe hovorí 
v Božom mene alebo aby si s odvahou čelil 
ťažkým situáciám... 

Teda počúvať a počúvať. Neumlčovať 
tento hlas, lebo ide o vzácny poklad, ktorý 
máš! Riaď sa ním! Takto okamih za 
okamihom budeš vytvárať svoj príbeh, 
ktorý je zároveň ľudský a božský, lebo ho 
uskutočňuješ ty v spolupráci s Bohom. 
A uvidíš zázrak: uvidíš, čo dokáže Boh 
vykonať cez človeka, ktorý celým svojím 
životom hovorí: „Nie moja ,ale  tvoja vôľa 

nech sa stane!“  

                  Nové mesto 12/2008 



                                                                                                                                        
 

 

IBA BOH.IBA BOH.IBA BOH.IBA BOH.

Iba Boh môže dať nádej, ale ty môžeš vlievať bratom dôveru.

Iba Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať.

Iba Boh môže dať pokoj, ale ty 

Iba Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou skľúčenému.

Iba Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať iným.

Iba Boh je svetlo, ale ty mu môžeš dať žiariť v

Iba Boh je život,  ale ty môžeš v

Iba Boh stačí sám sebe, ale radšej sa spolieha na teba.

Iba Boh môže dať vieru, ale ty môžeš o

Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť, čo je možné. 
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IBA BOH.IBA BOH.IBA BOH.IBA BOH......... 

 

Iba Boh môže dať nádej, ale ty môžeš vlievať bratom dôveru.

Iba Boh môže dať lásku, ale ty môžeš učiť milovať.

Iba Boh môže dať pokoj, ale ty môžeš rozsievať jednotu.

Iba Boh môže dať silu, ale ty môžeš byť oporou skľúčenému.

Iba Boh je cesta, ale ty ju môžeš ukázať iným.

Iba Boh je svetlo, ale ty mu môžeš dať žiariť v ľudských očiach.

Iba Boh je život,  ale ty môžeš v iných vzkriesiť túžbu žiť.

Iba Boh stačí sám sebe, ale radšej sa spolieha na teba.

Iba Boh môže dať vieru, ale ty môžeš o nej svedčiť.

Iba Boh môže urobiť to, čo sa zdá nemožné, ale ty môžeš urobiť, čo je možné. 

Amen. 
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Človek nemusí v dnešnom svete 

vynaložiť veľa úsilia, aby sa stretol 

s neverou, alkoholizmom, lakomstvom, 

vojnami či rôznymi druhmi násilia. 

Koreň tohto zla je vždy motivovaný 

ľudským egoizmom. Je to akási 

obrovská sila, ktorá sa stavia na odpor 

a protirečí veľkolepému Božiemu plánu. 

Osoba trpiaca egoizmom vidí, počúva 

a slúži iba sebe. Venuje sa iba svojim 

osobným záujmom, 

nikdy nemá čas na 

návštevu chorého, na 

prácu v spoločenstve a na 

pomoc svojim blížnym. 

Nikdy nie je presná, nikdy 

neprosí o odpustenie, 

vyhľadáva zámienky, aby 

sa nemusela trápiť 

s niečím ťažkým, nemá 

súcit a trpezlivosť. 

Možno si povieme, 

mňa  sa to netýka, ja taký nie som. Ale 

skutočnosť a realita je krutá. V

svete týmto hriechom trpí čoraz viac 

a viac ľudí. Človek dneška akosi z

že Ježiš zomrel, aby sme nežili pre seba, 

ale pre neho, lebo on za nás zomrel 

a vstal z mŕtvych. On predsa nič 

nenazýval „svojím“, daroval všetko, čo 

                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  

 

dnešnom svete 

vynaložiť veľa úsilia, aby sa stretol 

neverou, alkoholizmom, lakomstvom, 

vojnami či rôznymi druhmi násilia. 

Koreň tohto zla je vždy motivovaný 

ľudským egoizmom. Je to akási 

obrovská sila, ktorá sa stavia na odpor 

veľkolepému Božiemu plánu. 

Osoba trpiaca egoizmom vidí, počúva 

slúži iba sebe. Venuje sa iba svojim 

mňa  sa to netýka, ja taký nie som. Ale 

realita je krutá. V dnešnom 

svete týmto hriechom trpí čoraz viac 

viac ľudí. Človek dneška akosi zabúda, 

že Ježiš zomrel, aby sme nežili pre seba, 

za nás zomrel 

mŕtvych. On predsa nič 

nenazýval „svojím“, daroval všetko, čo 

mal. Nebolo v ňom ani odrobinky 

egoizmu a urobil všetko, aby sme i

mohli milovať tak ako on. Je 

niečo, čo pre nás Kristus neurobil? 

Márne by sme takéto niečo

On urobil všetko a

svojho ducha, krv, odpustenie, rúcho, 

Otca, ba i svoju vlastnú Matku, a

už nezostalo nič, iba posledný dych 

života, daroval i ten, obetujúc sa nám 

a za nás. Na kríži sa Ježiš 

zriekol všetkého, čo svet 

považuje za príjemnú 

a pohodlnú cestu, a

tým najvyšší dôkaz svojej 

lásky: obetoval život za 

tých, ktorých miloval.

uvedomiť, že ak nás trápi 

a sužuje takýto hri

sebectva, je čas na úplne 

a radikálne liečenie, ktoré 

sa nedá získať hocijakým liekom alebo 

pomocou nejakého slávneho kazateľa, 

ktorý vloží na nás ruky a

vylieči. Jediný spôsob ako premôcť 

sebectvo je, že budeme robiť to isté, čo 

robil Ježiš: zriekneme sa seba samých. 

Vstúpime do svojho vnútra a

počuť Ježišove slová: 
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ňom ani odrobinky 

urobil všetko, aby sme i my 

mohli milovať tak ako on. Je vôbec 

niečo, čo pre nás Kristus neurobil? 

e by sme takéto niečo hľadali, lebo 

On urobil všetko a dal nám úplne všetko: 

svojho ducha, krv, odpustenie, rúcho, 

svoju vlastnú Matku, a keď mu 

už nezostalo nič, iba posledný dych 

ten, obetujúc sa nám 

za nás. Na kríži sa Ježiš 

zriekol všetkého, čo svet 

považuje za príjemnú 

pohodlnú cestu, a podal 

tým najvyšší dôkaz svojej 

lásky: obetoval život za 

tých, ktorých miloval. 

Je dôležité si 

uvedomiť, že ak nás trápi 

sužuje takýto hriech 

sebectva, je čas na úplne 

radikálne liečenie, ktoré 

sa nedá získať hocijakým liekom alebo 

pomocou nejakého slávneho kazateľa, 

ktorý vloží na nás ruky a ihneď nás 

iný spôsob ako premôcť 

je, že budeme robiť to isté, čo 

robil Ježiš: zriekneme sa seba samých. 

Vstúpime do svojho vnútra a budeme 

počuť Ježišove slová: „Kto chce ísť za 
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mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj 

kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel 

život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí 

svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží 

človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej 

duši by uškodil?! Alebo za čo vymení 

človek svoju dušu?!“ (Mt 16,24-26).  

Musíme umrieť, aby sme mohli 

začať nanovo žiť. Umrieť znamená 

prestať žiť pre seba a začať žiť pre 

druhých. Lebo ak sa chcem stať 

ozajstným kresťanom, musím žiť 

a milovať podľa Kristovho príkladu. 

Musím si uvedomiť, že nikto nemiluje 

väčšmi ako ten, kto obetuje život za 

svojho priateľa. Aj Ježiš obetoval svoj 

život na kríži za teba zrieknuc sa seba 

samého. Aj pre nás sa tento kríž môže 

stať osudným a spásonosným, a to 

vtedy, ak pochopíme, že kríž nie je smrť, 

ale život. Práve on v nás necháva umrieť 

všetko, čo nám neumožňuje žiť tak, ako 

žil Ježiš.  

Pravdaže nie je ľahké zomrieť 

sebe samému. Ale Ježiš nám podáva 

k tomu jasný recept: vziať každý deň 

svoj kríž a ísť s ním na Kalváriu. Kríž je 

miesto, kde sa umiera, a každodenné 

umieranie nie je ľahké pre nikoho, ale 

pre nás to robil náš dobrý pastier Ježiš 

a to isté máme robiť i my.  Je potrebné 

a nevyhnutné zostupovať deň čo deň do 

Ježišovho hrobu, aby sme s ním umreli 

a s ním i vstali z mŕtvych. Je dôležité 

prestať žiť len pre seba a svoje túžby, iba 

tak sa môžeme stať novou bytosťou, 

znovuzrodeným Kristom s novou 

mysľou, novým srdcom, novým 

spôsobom myslenia a konania, novým 

duchom a novou schopnosťou milovať. 

Tomuto hlboko zodpovedajú 

Ježišove slová: „Podľa toho spoznajú 

všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete 

navzájom milovať“ (Jn 13,35). Práve preto 

môžeme s istotou povedať, že kresťanský 

život je životom lásky a ak nemilujem, 

jednoducho nie som kresťan. Toto  všetko 

môžeme dosiahnuť len vtedy, ak 

umrieme sebe samému. To nás oslobodí 

a umožní, aby sme viedli zdravý  

kresťanský život. Ten, kto miluje, je 

zdravý človek. Kto nemiluje, zostáva 

v temnotách sebectva. Preto nebojme sa 

pribitia na kríž, lebo len práve cez neho 

môžeme dôjsť k opravdivému 

vzkrieseniu, k prechodu z temnoty do 

svetla, zo sebectva k láske, z večného 

zatratenia do večného života. Nebojme 

sa zomrieť sebe samému, lebo po smrti 

prichádza život -  život s Ježišom.  

Mgr. Katarína Hribová



                                                                                                                                        
 

 

 

Ja: Otče náš, ktorý si na nebesiach.

On: Voláš ma, dieťa moje, nie

chceš povedať? 

Ja: Prosím ťa, neprerušuj ma, ja sa 

modlím. 

On: Prepáč, mne sa zdalo, že si ma 

oslovil a že sa chceš so 

mnou o niečom poradiť 

alebo aspoň porozprávať. 

Ja: Ja že som ťa oslovil? 

Alebo že sa chcem s tebou 

porozprávať? Naozaj nie, 

mám momentálne málo 

času na besedovanie, ale aj 

tak si chcem odbaviť svoje 

modlitby: Otče náš, ktorý si 

na nebesiach, posväť sa 

meno tvoje. 

On: Myslíš to vážne? 

Ja: Čo či si myslím vážne? 

On: No to, čo si povedal: Posvä

meno tvoje. Čo si ty po

predstavuješ? Čo to znamená? 

Ja: Čo to znamená? To predsa 

znamená, že – totiž, to znamená, 
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e náš, ktorý si na nebesiach. 

a moje, niečo mi 

a, neprerušuj ma, ja sa 

, mne sa zdalo, že si ma 

o si povedal: Posväť sa 

o si ty pod tým 

o to znamená? To predsa 

totiž, to znamená,  

 

momentálne mi nenapadá taký vhodný 

výraz-. 

On: Pravda, chceš mi da

patrí Bohu a chceš, aby mi každé 

stvorenie, všetko na svete vzdávalo úctu.

Ja: Áno, áno, pravdaže. Prí

kráľ

vôľa tvoja ako na nebi, 

tak aj na zemi.

On: 

Robíš vo

Ja: 

nedeľ

kostola, deti som dal 

pokrsti

prvé sväté prijímanie.

On: 

moje. Sotva ty niekoho 

pritiahneš k

vidia, ako sa zháňaš za majetkom, ako si 

sa podfukom a podplatením stal vedúcim, 

ako nemáš pre iných 

ohováraš a počúvaš ohovárania iných.

Ja: Dobre, dobre. Môžem pokra

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
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momentálne mi nenapadá taký vhodný 

Pravda, chceš mi dať úctu, ktorá 

chceš, aby mi každé 

stvorenie, všetko na svete vzdávalo úctu. 

Áno, áno, pravdaže. Príď 

kráľovstvo tvoje, buď 

vôľa tvoja ako na nebi, 

tak aj na zemi. 

On: Počkaj chvíľku! 

Robíš voľačo pre to? 

Ja: Pravdaže. Každú 

nedeľu chodím do 

kostola, deti som dal 

pokrstiť, dal som ich na 

prvé sväté prijímanie. 

On: To je málo, dieťa 

moje. Sotva ty niekoho 

pritiahneš k Cirkvi, keď 

ňaš za majetkom, ako si 

podplatením stal vedúcim, 

ako nemáš pre iných čas a ako rád 

úvaš ohovárania iných. 

Dobre, dobre. Môžem pokračovať? 

odenný daj nám dnes. 
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On: Vidíš, vidíš. O chlebíček prosíš, ten 

naozaj treba dopriať každému. Veru by ti 

neškodilo ubrať aspoň dvadsať kíl, aj by 

to bolo zdravé, aj by si mohol prispieť 

k tomu, aby tie milióny hladujúcich mali 

aspoň kúsok chleba. A ty by si sa bez 

toľkých pív každodenných a zákuskov 

každodenných naozaj zaobišiel. 

Ja: Asi máš pravdu. Možno by som si 

naozaj mohol dať každý deň o jedno pivo 

menej. Ale teraz ma už naozaj nechaj 

modliť: A odpusť nám naše viny, ako aj 

my odpúšťame svojim vinníkom. 

On: Počkaj trochu. Toto je vážne. Ako 

je to s tým tvojím kolegom Ferom? Už sa 

s ním mesiac nerozprávaš, ale pred inými 

ho škaredo omaľúvaš. 

Ja: Prosím ťa, Bože, tohto mi ani 

nespomínaj. Však vieš, čo mi spravil. 

On: Pravdaže viem. Práve preto ti ho 

pripomínam, lebo si práve prosil, aby sa ti 

odpustilo tak, ako si ty odpustil jemu. Ty 

to nemyslíš s tým odpúšťaním naozaj? 

Ja: Čoby nie. Ale toto naozaj nebude 

ľahké. 

On: Neboj sa, pomôžem ti. Spolu to 

nejako zvládneme. 

Ja: Nuž dobre. Ale teraz sa už naozaj  

chcem domodliť: A neuveď nás do 

pokušenia, ale zbav nás zlého. 

On: Áno, rád splním túto tvoju prosbu, 

ale ani ty sám nevyhľadávaj pokušenie, 

vyhýbaj sa takým situáciám, o ktorých 

vieš, že v nich zlyhávaš. Zbytočne 

neprovokuj pokušiteľa, nehraj sa s ním, on 

je rafinovaný, obohrá ťa. 

Ja: Dobre, zapamätám si to. Aha, veď 

ja som sa už vlastne domodlil. Aj keď si 

ma prerušoval, nestratil som súvis, 

našťastie to bolo k veci. Dúfam, že si tie 

tvoje poznámky zapamätám. 

On: To by som bol naozaj rád. Amen. 

 

 

„Nikdy si nemysli, že si už 

našiel Boha, lebo keď si to 

budeš myslieť, začneš Ho 

strácať. Preto Boha radšej stále 

hľadaj, tak budeš s Ním a On 

s tebou.“ 
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Istému človeku, ktorý mal rád Pána Ježiša, sa jedného dňa snívalo, že 

prišiel do neba. Prechádzal sa po nebi, prežíval  nádherné pocity lásky, 

rozprával sa s anjelmi i s tými, ktorí už boli prijatí do nebeského kráľovstva... 

 Stále mu však chýbala prítomnosť Pána Ježiša. Chcel byť s Ním. Ježiš sa 

mu však stále vyhýbal. Ten človek si to všimol, no nerozumel Jeho správaniu, 

preto prišiel k Nemu i položil mu takúto otázku: „Pane Ježišu, prečo sa mi 

stále vyhýbaš, akoby si nechcel mať so mnou nič spoločné? Vari je niečo, čím 

som ti ublížil a nemám to odpustené?“ 

 Ježiš mu na to odpovedá: „Všetko som ti odpustil, ale už nechcem mať 

s tebou nič spoločné!“ Vtom ten človek priam skamenel hrôzou, no Ježiš ďalej 

pokračoval: „Nie, neboj sa, len som zopakoval tvoje slová tam na zemi, 

pamätáš?“ 

 I pokračoval ďalej slovami: „Toto je iba sen, tak teraz choď a zobuď sa. 

Ak ma chceš nasledovať do nebeského kráľovstva, odpúšťaj skutočne. Verím 

v tvoje polepšenie.“ 

 

 

 

Boh je prameň živej vody, 

ktorý prúdi v našich dušiach. 

Nebuď prekážkou Jeho ceste 

a nechaj prúdiť pravdu do ostatných duší, 

aby mali život a aby ho mali v hojnosti. 

Práve Pán Ježiš klope na dvere tvojej duše. 

Ak ho nepočuješ, tak si príliš zadívaný 

a započúvaný do tohto sveta. 



                                                                                                                                        
 

 

O troch žabkách a
 

Boli raz tri zelené žabky a všetky tri spadli do nádoby so smotanou. Čo robiť teraz v
situácii? Žaba optimistka bola toho názoru, že sa akosi z
asi počkať, kým ju niekto zbadá. I
vzduch. Vtedy už išla ku dnu. Druhá 
sa ešte rýchlejšie. Tretia – realistka si zvolila dupanie. Pomyslela si, že nikdy nie je nič zbytočne. 
A dupotala silno. Náhle pocítila pevnú pôdu pod nohami: zo smotany sa urobilo maslo. Potom už 
nebolo problémom dostať sa na slobodu.

Nedostatok vytrvalosti je často v nejakej miere i
Nič nemožno do konca premyslieť, všetko možno do konca vydržať. (Karol Irzykowski

Adam a Eva mali dokonalé manželstvo:                                    
- Adam nemusel počúvať, koľkých                                            
  mužov si kedysi Eva mohla vziať
- Eva nemusela počúvať ako  
Adamova mama vedela variť...                                                               
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O troch žabkách a dupotaní 

všetky tri spadli do nádoby so smotanou. Čo robiť teraz v
situácii? Žaba optimistka bola toho názoru, že sa akosi z tej nepríjemnosti vyslobodí, najlepšie bude 
asi počkať, kým ju niekto zbadá. I začala plávať dovtedy, kým jej smotana nezalepila cesty pre 
vzduch. Vtedy už išla ku dnu. Druhá – pesimistka si povedala: ,, Tu sa nedá vôbec nič robiť. A

realistka si zvolila dupanie. Pomyslela si, že nikdy nie je nič zbytočne. 
dupotala silno. Náhle pocítila pevnú pôdu pod nohami: zo smotany sa urobilo maslo. Potom už 

nebolo problémom dostať sa na slobodu.    
Ponaučenie: 

nejakej miere i nedostatok viery.  (Henryk Elzenberg)
Nič nemožno do konca premyslieť, všetko možno do konca vydržať. (Karol Irzykowski

 

ZASMEEEJTE SA !!!ZASMEEEJTE SA !!!ZASMEEEJTE SA !!!ZASMEEEJTE SA !!!    

 

Eva mali dokonalé manželstvo:                                     
ľkých                                             

mužov si kedysi Eva mohla vziať...                                          

...                                                                
                                                                                                     

Adam pozerá Kainovo vysved
a karhá ho: 
- Že máš z rastlinnej výroby trojku,
o.k., si mladý neskúsený, ale že 
prepádaš z dejepisu, ktorý je na pol
strany, to ma riadne vytá

 

SUDOKUSUDOKUSUDOKUSUDOKU    
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všetky tri spadli do nádoby so smotanou. Čo robiť teraz v tejto 
nosti vyslobodí, najlepšie bude 

začala plávať dovtedy, kým jej smotana nezalepila cesty pre 
pesimistka si povedala: ,, Tu sa nedá vôbec nič robiť. A utopila 

realistka si zvolila dupanie. Pomyslela si, že nikdy nie je nič zbytočne. 
dupotala silno. Náhle pocítila pevnú pôdu pod nohami: zo smotany sa urobilo maslo. Potom už 

nedostatok viery.  (Henryk Elzenberg) 
Nič nemožno do konca premyslieť, všetko možno do konca vydržať. (Karol Irzykowski) 

Adam pozerá Kainovo vysvedčenie                

rastlinnej výroby trojku, 
o.k., si mladý neskúsený, ale že  

dejepisu, ktorý je na pol 
strany, to ma riadne vytáča.   

 
 

 
 

                                                                                                               Matúš Sejka 
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Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita Gréckokatolícka charita     

                                                                                                        Sociálne centrumSociálne centrumSociálne centrumSociálne centrum  

Drahí veriaci,  
 
     tento rok začína Sociálne centrum 
bezplatne poskytovať špecializované 
sociálne poradenstvo. Špecializované 
sociálne poradenstvo budeme poskytovať 
na báze terapeutickej, konkrétne systemicky 
/ rodinnej. Znamená to, že našou snahou 
bude týmto poradenstvom  človeku poradiť, 
pomôcť  tak, aby  v jeho živote došlo 
k pozitívnej zmene.  
Rodinné poradenstvo, rodinná terapia: 

- sa zaoberá rodinnými problémami 
a snaží sa pomocou poradenstva/ 
terapie prekonať, dosiahnuť 
harmonické, neporuchové fungovanie 
celej rodiny, 

- pracuje v sedeniach s celou rodinou, 
- pristupuje ku každému človeku tak, že 

na neho pozerá ako na súčasť 
rodinného systému a v jeho 
problémoch  hľadá súvislosti so 
súčasným fungovaním jeho rodiny. 

Špecializované poradenstvo nie je určené 
len pre rodiny, ale pre každéh,o kto nevie  
 

 
nájsť odpovede na akékoľvek jednoduché či 
zložité životné otázky. 
     Pri svojej práci sa stretávam s ľuďmi, 
ktorých ťaží nezamestnanosť, ktorí majú 
ťažkosti v partnerskom vzťahu, ťažkosti vo 
vzťahu rodič a dieťa- najmä rodiny s deťmi 
v puberte, s poruchami správania,  ako aj s 
tými, ktorí sa ocitli bez domova alebo 
zápasia s akoukoľvek závislosťou atď....  
Pre týchto všetkých, ako aj pre ostatných 
ľudí, ktorých možno ťaží samota alebo sa 
len potrebujú porozprávať je tu spomínane 
poradenstvo/ terapia. Chcem preto každého 
posmeliť, aby našiel v sebe kúsok odvahy 
a prišiel do Sociálneho centra, pretože 
každý človek na svete v sebe odvahu má. 
Každý človek je plnohodnotná a jedinečná 
bytosť. 
Ako vraví V .Satirová: „Svet je lepším 
miestom, pretože ja /doplňte svoje meno/ 
v ňom som.“ 
 
 
   Mgr. Danka Kocanová 

 

 

Chýbajú ti priatelia? Cítiš sa opustený? Chýbajú ti priatelia? Cítiš sa opustený? Chýbajú ti priatelia? Cítiš sa opustený? Chýbajú ti priatelia? Cítiš sa opustený?     
Chceš  Chceš  Chceš  Chceš  sa ssa ssa ssa s    niekým podeliniekým podeliniekým podeliniekým podeliť    oooo    svoj duchovný svoj duchovný svoj duchovný svoj duchovný život?ivot?ivot?ivot?    

Každý piatok po večernej sv. liturgii v našom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky sa 
stretávame my mladí. Touto cestou ťa chceme pozvať do nášho spoločenstva svätej 
Terezky Ježiškovej. Na stretkách sa navzájom bližšie spoznávame, povzbudzujeme, 
oslavujeme Boha svojím spevom, rozjímame nad Božím slovom a tiež zažívame  

veľa zábavných chvíľ. 
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Čnosť alebo hriech? 

 
Jedným z najväčších  nepriateľov 

duchovného života je telesný pôžitok. 

Pôžitok, ten zvodný a tajomný pocit, 

učupený v našich zmysloch a v našom 

duchu a vztýčený ako luk k presne 

určenému cieľu, je svojou povahou Božím 

stvorením. 

Tento pocit, ktorý nás preniká a 

zaplavuje, vložil do našich zmyslov Boh, 

aby nám pomáhal realizovať sa, prejavovať 

a žiť jeho vôľu.  

Pôžitok z jedenia a pitia pomáha 

človeku, aby sa živil a pôžitok z odpočinku 

mu zase pomáha, aby sa zotavil z únavy. 

Radosť z vlastnenia vecí mu dáva pocit, že 

je vládcom sveta a radosť z úspechov, 

sebavedomie mu dáva pocit ľudskej 

dôstojnosti. Radosť z priateľstva mu zase 

poskytuje záľubu v spoločenských 

vzťahoch, bez ktorých sa v spoločnosti 

nezaobíde. 

V čom teda spočíva zlo? Prečo sme 

požitok nazvali nebezpečným, keď je taký 

lákavý a blahodarný? Je nebezpečný preto, 

že je lákavý a tým je nebezpečnejší, čím 

menej mu vieme vo svojej slabosti 

odolávať. Tu nastáva nebezpečná 

nerovnováha medzi príťažlivou silou 

pôžitku a našou krehkosťou. Táto 

nerovnováha privádza mnohých k zlu, ktoré 

starým a nemoderným slovom nazývame 

hriechom. Preháňanie v jedení sa nazýva 

obžerstvom, prílišné hodnotenie seba 

samého je pýchou, preháňanie v odpočívaní 

lenivosťou, preháňanie v citoch nenávisťou 

alebo žiarlivosťou, preháňanie v láske k 

veciam lakomstvom a prepínanie v 

sexuálnej radosti smilstvom. Ak sa na to 

pozrieme, zistíme, že sme dostali zoznam 

hlavných hriechov. Syntézou všetkých je 

pôžitkárstvo, čo dnes nazývame drogou 

/hriechom/. Dopúšťať sa hriechu znamená, 

zneužívať rozkoš stvorenú Bohom, 

znamená urobiť predmetom a cieľom to, čo 

Dom Spolutrpiacej Bohorodičky, Lesná 19, Humenné, tel. č. 7755808, 0918189019,                                               
e- mail: sluzobnice@gmail.com,  www.sluzobnice.sk 

��  

�

�

� 



                                                                                                                                        Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás  Sme  tu  pre  vás      4444/2010/2010/2010/2010    

 

 
 

nám Božia stvoriteľská moc dala za 

pomocníkov, aby sme vedeli vychutnávať 

život a aby sme rýchlejšie a ľahšie plnili 

Božiu vôľu.  

Prvým príznakom, že človek sa 

vykoľajil, že mu tento zvrhlý život škodí a 

vedie ho k duchovnej smrti je smútok. Ďalej 

nastupuje nepokoj a ospravedlňovanie 

daného hriechu. Ozve sa preto, lebo prvá 

výstraha, že konáme zlo prichádza z nášho 

vnútra, z vedomia chyby, ktoré voláme 

svedomím. Je to cit pre dobro a jeho tichý 

hlas je neúprosný a vytrvalý. 

„Nevieme, čo nám je, niečo nám 

chýba. Smejeme sa, no cítime pritom 

smútok. Spievame si, aby sme na všetko 

zabudli, ale máme pocit, že blúdime sami v 

tmavej jaskyni, že sme väzni svojho 

egoizmu a že sa nemôžeme od toho 

oslobodiť. Dávame svojmu telu všetko, čo 

potrebuje a aj tak sme nespokojní.  

Nevieme nikoho milovať a nikomu sa 

prihovoriť. Opis takého stavu sa nachádza 

aj v Starom zákone v knihe žalmoch. „Rany 

mi zapáchajú a hnisajú pre moju 

nerozumnosť. Zohnutý som a veľmi 

skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. 

Bedrá mi spaľuje horúčka a moje telo je 

nezdravé. Nevládny som a celý dobitý 

v kvílení srdca nariekam.“  

                                                 / Ž 38 /  

Nie, hriech nie je zaujímavý, je 

dokonca strašne nudný. Je nudný, lebo vo 

svojej podstate je aktom egoizmu - číreho 

egoizmu, kým naša prirodzenosť, hoci 

biedna, je stvorená pre pravý opak. 

Prirodzenosťou povahy človeka je rozdávať 

sa. Je šťastný, keď sa môže niekomu dať.  

Egoizmus nás napĺňa smútkom, láska 

nás robí šťastnými. Eucharistia, nezištné 

sebadarovanie Boha človeku a človeka 

Bohu. Opak toho je hriech, ktorý je 

hľadaním seba samého a zárodkom smrti.  

Aj tu je našou nádejou Boh, ktorý 

prichádza do našej slabosti vložiť svoju 

silu. Naše víťazstvo spočíva práve v našom 

spojení sa s Ním. „ Ostaňte v mojej láske 

a buďte pokojní, lebo ja som premohol 

svet.“ /Jn 16,33/ Aby ste prišli k Nemu, 

nemusíme ísť ďaleko. Veď On je v nás, v 

našom strede, v najtajnejšom mieste nášho 

vnútra, ktoré je nebom v nás, čiže miestom, 

kde sa stretávame. 

/ vybrané z knihy Carla Carletta / 

Sr. Simeona SNPM

      



                                                                                                                                        
 

 

Novinky z Gymnázia Novinky z Gymnázia Novinky z Gymnázia Novinky z Gymnázia 

                                                                            

pekným programom, hodnotnými cenami v tombole 

zvolili kráľa a kráľovnú plesu 2010. 

 Pri tónoch moderných i ľudových piesní, ktoré namixoval DJ GABO sa 

všetci zabávali až do tretej rána. 

 
 

    

V utorok, 9.februára 2010, sa 18 

zdatných lyžiarov našej školy vy

lyžiarskeho strediska Plejsy pri 

Krompachoch, aby sa mohli pod dozorom 

učiteľov telocviku, PaedDr. Emila Jaroša a 

Mgr. Pavla Mlyneka, dosýtosti vyšantiť 

pri štvorhodinovej lyžovačke na krásne 

zasneženom svahu.  

Ako dôkaz prikladáme fotografie.
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                                                                            sv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústeho

    
PLES 

 
 Po Vianociach sa už tradične rozbieha 

obdobie plesania a tancovačiek. Bolo tomu tak 

aj na našom Gymnáziu.  

 Deň 28. január sa niesol v slávnostnom 

šate. Nielen preto, že všetko okolo pokryla 

snehová perinka, ale aj preto, že študenti 2. 

ročníka zorganizovali v ZK ROH školský ples. 

 O radostnú atmosféru sa postarali 

pekným programom, hodnotnými cenami v tombole a v neposlednom rade si žiaci 

zvolili kráľa a kráľovnú plesu 2010.  

Pri tónoch moderných i ľudových piesní, ktoré namixoval DJ GABO sa 

všetci zabávali až do tretej rána.  

LYŽIARSKY KURZ 

V utorok, 9.februára 2010, sa 18 

zdatných lyžiarov našej školy vybralo do 

lyžiarskeho strediska Plejsy pri 

Krompachoch, aby sa mohli pod dozorom 

učiteľov telocviku, PaedDr. Emila Jaroša a 

Mgr. Pavla Mlyneka, dosýtosti vyšantiť 

pri štvorhodinovej lyžovačke na krásne 

Ako dôkaz prikladáme fotografie. 

 
 

                                                                                                    Mgr. Marianna Ku
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sv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústehosv. Jána Zlatoústeho    

Po Vianociach sa už tradične rozbieha 

obdobie plesania a tancovačiek. Bolo tomu tak 

Deň 28. január sa niesol v slávnostnom 

šate. Nielen preto, že všetko okolo pokryla 

snehová perinka, ale aj preto, že študenti 2. 

ZK ROH školský ples.  

O radostnú atmosféru sa postarali 

a v neposlednom rade si žiaci 

Pri tónoch moderných i ľudových piesní, ktoré namixoval DJ GABO sa 

Mgr. Marianna Kuľhová 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 1. týždeň 

Pondelok 
15.2. 

Prvý týždeň Veľkého pôstu 
 začiatok Veľkého pôstu 

Štyridsiatnice 
Svätý apoštol Onezim

Prísny pôst!

Utorok 
16.2. 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, 
Porfyrios a ich spoločníci

Streda 
17.2. 

Svätý veľkomučeník
Teodor Ty

 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
18.2. 

Náš otec svätý Lev, 
rímsky pápež

Piatok 
19.2. 

Svätý apoštol Archippos
 

Zdržanlivosť od 

Sobota 
20.2. 

Pamiatka na div kolyvy, ktorý 
urobil svätý veľkomučeník 

Teodor Ty
Náš prepodobný otec Lev, 

katánijský biskup

Nedeľa 
21.2. 

NEDEĽA PRVÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 
PÔSTU – NEDEĽA 

ORTODOXIE
 

Pamiatka svätých prorokov 
Mojžiša, Árona i ďalších a 
obnovenia úcty svätých a 

úctyhodných ikon 
Náš prepodobný otec Timotej 

zo Symbolov
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Liturgický program na 1. týždeň 
sv. Štyridsiatnice 

 
Prvý týždeň Veľkého pôstu  

začiatok Veľkého pôstu – 
Štyridsiatnice  

Svätý apoštol Onezim 
Prísny pôst! 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Sv. liturgia slovenská 

+ Mária s panychí

Svätí mučeníci kňaz Pamfil,  
Porfyrios a ich spoločníci 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Šimon s panychí
Sv. liturgia slovenská 

+ Michal s panychí

Svätý veľkomučeník 
Teodor Tyrón 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia 
∗ Iveta, Pavol, Danko, Paľko

Náš otec svätý Lev,  
rímsky pápež 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+Ján, Júlia, Vasiľ, Michal

Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, Pavol,....

Svätý apoštol Archippos 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Anna, Helena

Sv. liturgia 

amiatka na div kolyvy, ktorý 
bil svätý veľkomučeník 

Teodor Tyrón  
Náš prepodobný otec Lev, 

katánijský biskup 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+Ján, Michal, Helena, Juraj...

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

NEDEĽA PRVÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

NEDEĽA 
ORTODOXIE  

 
amiatka svätých prorokov 

Mojžiša, Árona i ďalších a 
obnovenia úcty svätých a 

úctyhodných ikon  
Náš prepodobný otec Timotej 

zo Symbolov 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská
∗ Jozef, Helena

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia 

Pôstna
Sv. liturgia slovenská

∗ 
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Liturgický program na 1. týždeň  
 

Sv. liturgia staroslovienska 
Anna, Michal, Mária  

Sv. liturgia slovenská  
Mária s panychídou 

Sv. liturgia staroslovienska 
Šimon s panychídou 

Sv. liturgia slovenská  
Michal s panychídou 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Helena 

Sv. liturgia VPD slovenská  
Iveta, Pavol, Danko, Paľko 

Sv. liturgia staroslovienska 
Ján, Júlia, Vasiľ, Michal 

Sv. liturgia slovenská 
František, Jozef, Pavol,.... 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Peter, Anna, Helena 

Sv. liturgia VPD slovenská  
+ Anna 

liturgia staroslovienska 
+Ján, Michal, Helena, Juraj... 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 + Juraj 

Sv. liturgia slovenská 
Jozef, Helena 

Sv. liturgia staroslovienska 
farská 

Sv. liturgia slovenská 
∗ Alena 

Pôstna večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

 páter Andrej 



                                                                                                                                        
 

Liturgický program na 2. týždeň 

Pondelok 
22.2. 

Nájdenie úctyhodných 
pozostatkov svätých 

mučeníkov v Eugeniu

Utorok 
23.2. 

Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup

Streda 
24.2. 

Prvé a druhé nájdenie 
úctyhodnej hlavy svätého a 

slávneho Pánovho 
predchodcu Jána

 

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok 
25.2. 

Náš otec svätý Taras, 
konštantínopolský arcibiskup

Piatok 
26.2. 

Náš otec svätý Porfyrios, 
gazský biskup

 

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota 
27.2. 

Druhá zádušná sobota
  

Náš prepodobný otec a 
vyznávač Prokop Dekapolita

Nedeľa 
28.2. 

NEDEĽA DRUHÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU
 

Náš prepodobný otec a 
vyznávač Bazil, 

Prokopov spoluaskéta
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Liturgický program na 2. týždeň 
sv. Štyridsiatnice

 

Nájdenie úctyhodných 
pozostatkov svätých  

mučeníkov v Eugeniu 

6:30 
 

17:30 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska
+

Moleben k
Sv. liturgia slovenská 

+ Veronika, Ján

Svätý hieromučeník Polykarp, 
smyrniansky biskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Michal

Sv. liturgia slovenská 
+ Michal, Mária, 

panychí
Prvé a druhé nájdenie 

úctyhodnej hlavy svätého a 
slávneho Pánovho 

redchodcu Jána Krstiteľa 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 
18:00 

 

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia
+ Veronika, Ján

Náš otec svätý Taras, 
konštantínopolský arcibiskup 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna

Sv. liturgia slovenská

Náš otec svätý Porfyrios,  
gazský biskup 

Zdržanlivosť od mäsa 

6:30 
 

18:00 
 

Sv. liturgia 
+ Fedor, Michal, Mária, Helena

Sv. liturgia 
+ Vasiľ, Michal, Zuzana

Druhá zádušná sobota 
 

Náš prepodobný otec a 
vyznávač Prokop Dekapolita 

6:30 
 

17:00  
18:00 

 

Sv. liturgia /starosl./ 
+ Ján, Anna, 

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

 + Fedor s panychí

NEDEĽA DRUHÉHO 
TÝŽDŇA VEĽKÉHO 

PÔSTU  
 

Náš prepodobný otec a 
vyznávač Bazil,  

Prokopov spoluaskéta 

7:30 
 

9:00 
 

11:00 
 
17:15 
18:00 

 

Sv. liturgia slovenská
∗ Ladislav, 

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
∗ 

Pôstna
Sv. liturgia slovenská

∗ Mária, Marianna, Anna, Júlia
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Liturgický program na 2. týždeň  
Štyridsiatnice 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Ján, Mária 

Moleben k sv. Jozafate 
Sv. liturgia slovenská  

Veronika, Ján 
Sv. liturgia staroslovienska 

Michal, Mária, Jozef... 
Sv. liturgia slovenská  
Michal, Mária, Pavel s 

panychídou 

Sv. liturgia staroslovienska 
∗ Dalibor 

Sv. liturgia VPD slovenská  
+ Veronika, Ján 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Štefan, Anna 

Sv. liturgia slovenská 
+ Emília 

Sv. liturgia staroslovienska 
+ Fedor, Michal, Mária, Helena 

Sv. liturgia VPD slovenská  
+ Vasiľ, Michal, Zuzana 

Sv. liturgia /starosl./ hramoty 
+ Ján, Anna, Andrej, Juraj 

Veľká večiereň 
Sv. liturgia slovenská 

Fedor s panychídou 

Sv. liturgia slovenská 
Ladislav, Božena, Ľubomír... 
Sv. liturgia staroslovienska 

farská 
Sv. liturgia slovenská 

 Mária s rod. 
Pôstna večiereň 

Sv. liturgia slovenská 
Mária, Marianna, Anna, Júlia 



                                                                                                                                        
 

Gréckokatolícka cirkev – protopresbyterát 
Farnosť Usnutia Presvätej Bohorodi
Osloboditeľov 28, 066 01  Humenné

Telefón:  kancelária:  057/ 775 3628
farár:  057/ 788 9061
kaplán: 057/ 788 
mobil:  0911/912360

e-mail: dekan: michaelonderko@centrum.sk

Prosíme vás o dodržanie podmienok:

- ak žiadate KRST - minimálne 2 týždne vopred;

- ak žiadate SOBÁŠ 

    a) a máte všetky iniciačné sviatosti 

minimálne 2 mesiace vopred;

    b) a niektorá z nich Vám chýba

LITURGIE  – úmysly na Božské liturgie prijímame 

KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST

si ho na ďalší deň. 

NechNechNechNech    dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel 
akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900

Vydáva
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protopresbyterát Humenné.  
ia Presvätej Bohorodičky 

Humenné 

057/ 775 3628 
057/ 788 9061 

 9060 
0911/912360  
michaelonderko@centrum.sk 

Prosíme vás o dodržanie podmienok: 

minimálne 2 týždne vopred; 

čné sviatosti – krst, myropomazanie, sv prijímnie

minimálne 2 mesiace vopred; 

a niektorá z nich Vám chýba - minimálne 4 mesiace vopred;

úmysly na Božské liturgie prijímame iba v cerkvi. 

KRSTNÝ, SOBÁŠNY LIST  – je možné vyžiadať si aj telefonic

    
dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel 

akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.akýmkoľvek finančným darom.    
Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900    
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krst, myropomazanie, sv prijímnie -  

minimálne 4 mesiace vopred; 

cerkvi.  

 si aj telefonicky a vyzdvihnúť 

dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel dobrý Boh odmení požehnaním každého, kto prispeje na dobrý účel 

Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900Číslo účtu farnosti: 0086909038/0900    

Gréckokatolícky farský úrad Humenné mesto. 

o. Mgr. Michal Onderko 

Peter Hrib 
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